Nummer 3 /datum: 13-9-2019
Kalender
13-09 Nieuwsbrief
14-09 reünie van 11.00-16.00 uur
17-09 muziekles meester Jasper
17-09 groep7A strandexcursie (continurooster)
17-09 informatiebijeenkomst PO/VO lln. groep 8
aanvang 19.30 uur
19-09 groep 7B strandexcursie (continurooster)
24-09 afname Nio lln. groep 8
27-09 Nieuwsbrief
30-09 tekenles juf Ludie KBW, groepen 8 en 7
30-09 mediatoren training Vreedzame School
30-09 ouderbijeenkomst voor alle ouders, thema:
ons onderwijs/ onze ontwikkelingen. Aanvang
19.30 uur
01-10 muziekles meester Jasper
02-10 t/m 11-10 Kinderboekenweek
02-10 tekenles juf Ludie KBW, groepen 3
03-10 tekenles juf Ludie KBW, groepen 5 en 6
03-10 ouderbijeenkomst groepen 1/2 aanvang
19.30 uur. (Ouders worden persoonlijk
uitgenodigd)
04-10 aanmeldingen voor de Leerlingenraad bij de
groepsleerkrachten van de groepen 6, 7 en 8.
07-10 kennismakingsochtend voor nieuwe ouders,
aanvang 09.00 uur.
07-10 tekenles juf Ludie KBW, groep 4
07-10 mediatoren training Vreedzame School
09-10 studiedag (alle kinderen zijn vrij)
10-10 Thijsse’s Hof groep 6
11-10 PET IJmond: techniekdag voor lln. groep 8
11-10 Leerlingenraad verkiezingen binnen de
eigen groep.
14-10 mediatoren training Vreedzame School
15-10 muziekles meester Jasper
17-10 ouderbijeenkomst groep 4. Aanvang 19.30
uur
18-10 open podium
18-10 officiële installatie mediatoren Vreedzame
School
18-10 off. installatie Leerlingenraad.
21-10 t/m 25-10 herfstvakantie

Personele zaken:
Juf Beau neemt per 1 november tijdelijk ontslag,
vanwege persoonlijke redenen voor 2 dagen
(donderdag en de vrijdag). Op dit moment zoeken
wij een collega die op woensdag in groep 6 en op
donderdag en vrijdag in groep 7B kan werken.
Kent u iemand? Heeft u zelf interesse? Geef dat
dan z.s.m. door aan Wouter Sommers. De
advertentie is te vinden op de site van
OPOIJmond.
Vacature onderwijsassistent bijna opgelost.
We zijn zo goed als rond met een nieuwe extra
onderwijsassistent voor 3 ochtenden. In de
volgende nieuwsbrief stellen wij dan onze nieuwe
collega aan u voor!
Vanuit de directie
Jubileum 150 jaar openbaar onderwijs…

Wat een fantastische jubileumfeestweek hebben
we achter de rug met als thema: ‘150 jaar
openbaar onderwijs’. We hebben genoten van de
tentoonstelling, de voorstellingen, de theatrale
rondgang en de oude lessen. Wat zag en ziet de
school er bijzonder uit. Morgen nog de reünie en
daarna mogen we absoluut terugdenken aan een
onvergetelijk evenement. Dank aan alle collega’s,
oud-leerlingen, toneelspelers, vakspecialisten,
muzikanten, ouders en vrijwilligers voor al die
uren inzet die jullie de afgelopen weken en
maanden hebben gegeven. Zonder jullie hadden
we dit succes en deze fantastische ervaringen
nooit gehaald. Daar zijn we als team van de
Bosbeekschool echt trots op.
Dank jullie wel!

we alvast vooruit naar de overgang van het
Primair onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.
Ons doel is duidelijk: alle kinderen van groep 8 te
laten slagen op een school die bij hun past. Daar
zullen we dit schooljaar samen met u en uw kind
hard voor werken.
Ouderbijeenkomst: Ons onderwijs, onze
schoolontwikkeling (30 september)
Graag houd ik u op de hoogte van ons onderwijs,
onze schoolontwikkelingen: wat is ons aanbod,
hoe gaan wij om met de verschillen tussen de
kinderen, welke interventies zijn belangrijk binnen
ons passend onderwijs, hoe kijken wij naar onze
resultaten en leerlingaantallen, wat halen wij uit
de tevredenheidspeilingen en welke
ontwikkelingen pakken we dit schooljaar aan?
Goed om met elkaar over te praten. U bent allen
van harte welkom.

Schoolfoto

Ouderbijeenkomst groepen 1/2 (3 oktober)
ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Een mooi moment om alvast informatie vanuit de
school met u te delen. Zo werken wij in de
onderbouwgroepen. De ouders van de kinderen
uit de groepen 1 worden speciaal voor deze
ouderbijeenkomst uitgenodigd. Ook toekomstige
ouders waarvan de kinderen de komende
maanden starten, worden voor deze avond
uitgenodigd.
Ouderbijeenkomst groep 4 (17 oktober)
Een mooi tijdstip voor een tussenevaluatie. Wij
zijn benieuwd naar uw ervaringen. Wat gaat er
goed? Waar kunnen we aan werken? Hoe ervaren
de kinderen de start van dit schooljaar?

Wat een prachtig gezicht! Alle kinderen en
teamleden samen op de foto ‘in de tijd van toen’.
Een moment om nooit meer te vergeten! De
schoolfoto die wij gemaakt hebben bij de officiële
opening van het jubileum ‘150 jaar openbaar
onderwijs’ kunt u ook bestellen op de volgende
wijze:
Website: https://bestel.deschoolfotograag.nl/
Uw gebruikersnaam: Bosbeek2019groep126
Uw inlogcode: 2103
Ouderbijeenkomsten
PO/VO (17 september) voor ouders en kinderen
van groep 8.
Ik nodig de kinderen van groep 8 en hun ouders
allemaal uit om bij deze belangrijke bijeenkomst
aanwezig te zijn (aanvang 19.30 uur) Samen kijken

Mediatoren training Vreedzame School
Deze weken worden ook wel de Gouden Weken
genoemd. We geven veel aandacht aan de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen en van
de groepen. Welke taken/ afspraken maken we
met elkaar? Wat is helpend gedrag? Wat is een
afbreker? De kinderen van groep 6 mogen
meedoen met de mediatoren training van de
Vreedzame school. Dan kunnen zij ook ingezet
worden tijdens de pauzes van de jongere
kinderen. Een belangrijke en mooie rol voor
kinderen die graag willen (leren) ondersteunen bij
conflicten.

Leerlingenraad gaat weer van start: verkiezingen
in de klas.
Zit je in groep 6, 7 of 8 en wil je graag meedenken
met de Leerlingenraad, meld dat dan aan je juf/
meester. De komende periode kun jij je
verkiesbaar stellen en jouw ideeën of
vaardigheden alvast delen met jouw klasgenoten.
De leerlingenraad vergadert 1x per maand o.l.v
meester Wouter. Vanuit iedere groep mogen 2 lln.
deelnemen aan de leerlingenraad.
Belangrijke data:
- Aanmelden bij jouw groepsleerkracht van
20 september tot 4 oktober
- 11 oktober verkiezingen in de eigen groep
- 18 oktober installeren nieuwe Leerlingen
raad.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen volgende
week een inschrijfformulier mee naar huis.

Pierloop
Er waren ruim 30 leerlingen van onze school die
afgelopen zondag meededen aan de Pierloop.
Opvallend was dat er veel leerlingen uit de jongste
groepen aanwezig waren. Dat belooft wat voor de
toekomst. Leuk om te zien dat we zoveel sportieve
leerlingen hebben!

Vanuit het team:
Luizenpluis ouders
Regelmatig controleren wij alle kinderen op luis.
Deze luizencontrole wordt uitgevoerd door een
groep ouders, die daar ‘ervaren’ in zijn. Het is fijn
als iedere groep zijn eigen ‘luizenpluis’-ouders
heeft. U kunt contact opnemen met de
groepsleerkrachten als u deze belangrijke taak wilt
ondersteunen.

Voorstelling ‘Ingelijst’ en ‘werelddans’
Onder de bezielende leiding van onze
dramadocente Aga de Wit en haar collega’s van de
Kunstbrigade hebben de leerlingen van groep 3
t/m 8 in korte tijd een fantastische voorstelling
rondom ‘oude meesters’ voorbereid. Ook de
kleuters hadden in korte tijd o.l.v. de Kunstbrigade
Krentenbaard
een werelddans ingestudeerd. De uitvoeringen
In twee groepen in de school hebben kinderen last waren geweldig. Alle kinderen speelden hun rol
van krentenbaard. Een vervelende huidziekte die met verve en het plezier en de trots was van hun
in het begin, als de blaasjes nog vochtig zijn, erg
gezichten af te lezen. Ook de toeschouwers
besmettelijk is. Na een eerste behandeling kunnen hebben genoten van alle fantastische spelers en
de kinderen weer gewoon naar school. Daarnaast dansers.
is het regelmatig handen wassen altijd belangrijk
voor de hygiëne in de groepen. Ook het niezen in Kroontjespen
de elleboog in plaats van je hand is goed voor de
hygiëne. Zo voorkomen we dat de kinderen ziek
worden. Goed om even bij stil te staan!
Kunstklas
Op 9 oktober start de Kunstklas weer voor
leerlingen die zich verder willen bekwamen in
teken- en schildertechnieken. Beeldend
kunstenaar Ludie Bakker verzorgt de lessen op de
woensdagmiddag. De kosten voor 12 lessen
bedragen € 42,50.

Alle leerlingen hebben in het kader van het thema
“lessen van toen” met juf Ludie geschreven en

getekend met een kroontjespen. De leerlingen
vonden het heel bijzonder om deze ervaring op te
doen. Ze werkten heel geconcentreerd en de
resultaten waren erg mooi.

Studiedagen schooljaar 2018-2019:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
woensdag 09 oktober 2019
donderdag 30 januari 2020
maandag 10 februari 2020
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-19/ 27-10-19
Kerstvakantie 21-12-19/ 05-01-20
Voorjaarsvakantie 15-02-20/ 23-02-20
Tweede Paasdag 13-04-20
Meivakantie 25-04-20/ 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Pinksteren 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
27-09-2019.

